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Inkomen moeders halveert 
bijna na komst kinderen 

O ndanks dat de arbeidsparticipatie van vrouwen 
in Nederland hoog is, is het verschil in inkomen 
tussen mannen en vrouwen een van de grootste 
in de OESO-landen (OESO, 2019). Een moge-

lijke verklaring voor deze paradox is dat veel vrouwen in 
deeltijd werken, vooral na de geboorte van het eerste kind. 
In dit artikel onderzoeken we het effect van de geboorte 
van een kind op het inkomen van vrouwen en mannen, de 
zogenaamde child penalty.

De child penalty is het effect van de komst van kinde-
ren op het inkomen van moeders en vaders, ten opzichte 
van het inkomen dat ze naar verwachting zouden hebben 
gehad als ze geen kinderen hadden gekregen. Het hebben 
van een lager inkomen na het krijgen van kinderen hoeft 
uiteraard geen penalty (straf ) te zijn. Child penalty is ech-
ter een gebruikelijke term binnen de economische weten-
schappelijke literatuur. De term omschrijft de effecten van 
de komst van kinderen op het inkomen, onafhankelijk van 
wat de onderliggende reden is van de daling in inkomen. 

Dit artikel bouwt voort op Adema et al. (2019) en 
Rellstab (2020). Ten opzichte van deze studies bepalen we 
in dit artikel ook de child penalty voor verschillende sub-
groepen van de bevolking. 

Methode
We volgen de aanpak van Kleven et al. (2019a) en gebruiken 
een event-study-methode om de child penalty in te schatten. 
Mensen die kinderen krijgen, verschillen van hen die geen 
kinderen krijgen. Dit betekent dat we niet zomaar het inko-
men van mensen met kinderen kunnen vergelijken met het 
inkomen van mensen zonder kinderen om het effect van 
het krijgen van kinderen te analyseren. Bij de event-study-
methode kijken we daarom naar het moment waarop ouders 

een kind krijgen. De gedachte is dat als het krijgen van kin-
deren tot een aanzienlijke inkomensverlaging leidt, en als er 
op dat moment geen veranderingen in andere inkomens-
determinanten zijn, dat we dan de discontinuïteit in het 
inkomen kunnen toeschrijven aan de komst van het kind. 

Deze schatting voeren we voor beide ouders afzonder-
lijk uit, en daarbij kijken we naar de ontwikkeling qua inko-
men en andere arbeidsmarktuitkomsten na het krijgen van 
een kind. We nemen drie jaar voor de geboorte van het kind 
als referentiepunt, omdat de data anticipatie-effecten laten 
zien vóór de geboorte van het kind, en corrigeren voor tijd 
en leeftijd met dummy’s. 

Met de resultaten van de schatting berekenen we ver-
volgens de child penalty van moeders en vaders, en het 
verschil tussen die twee child penalty’s. Dat laatste geeft 
inzicht in hoe verschillend de inkomens van mannen en 
vrouwen zich ontwikkelen na het krijgen van een kind.

Data
Omdat we observaties van zowel de jaren voor als na de 
geboorte nodig hebben, stelt het schatten van de child 
penalty behoorlijk wat eisen aan de data. We richten ons 
op ouders die we gedurende twaalf jaar continu observe-
ren. Omdat onze belangrijkste variabelen beschikbaar zijn 
van 2001 tot 2016, selecteren we ouders die een eerste kind 
hebben gekregen tussen 2005 en 2009, en die toen tus-
sen de 25 en de 45 jaar oud waren. Onze populatie omvat  
1.125.750 ouders.

De child penalty in Nederland
Figuur 1 presenteert de resultaten voor vier verschillende 
arbeidsmarktuitkomsten: het inkomen (linksboven) en de 
onderdelen participatie, gewerkte uren en het uurloon. 

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in 
de eerste twee jaar na de geboorte van het eerste kind, en 
wordt in de eerste zeven jaar na de geboorte niet kleiner. 
De geschatte child penalty op het inkomen is na zeven 
jaar gelijk aan 46 procent voor moeders en 0 procent voor 
vaders. Dit betekent dat het inkomen van moeders gemid-
deld met 46 procent daalt na de komst van een kind, ten 
opzichte van het inkomen dat ze naar verwachting zouden 
hebben gehad als ze geen kinderen hadden gekregen. Het 
inkomen van vaders wordt niet beïnvloed door de geboorte 
van een kind. De 46 procent is een wat groter effect dan de 
39 procent van Adema et al. (2019), die net andere gege-
vens gebruikt, en vergelijkbaar met dat van Rellstab (2020).

Ten opzichte van andere landen is de child penalty in 
Nederland relatief hoog. Kleven et al. (2019b) berekenen 
de relatieve child penalty voor verschillende landen (Dene-
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marken, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten) en vinden dat de rela-
tieve child penalty varieert tussen 21 procent voor Dene-
marken en 61 procent voor Duitsland. Met de geschatte 
46 procent staat Nederland op plek vijf, boven Oostenrijk 
en Duitsland waar de child penalty hoger is, maar onder 
Denemarken, Zweden, de Verenigde Staten en het Ver-
enigd Koninkrijk waar deze lager is. 

De inkomensdaling kan komen doordat vrouwen die 
een eerste kind krijgen minder gaan werken, minder uren 
gaan werken of minder gaan verdienen (figuur 1). In Neder-
land blijkt vooral de daling van het aantal gewerkte uren 
belangrijk (de getoonde afname omvat ook vrouwen die 
hun gewerkte uren naar nul terugbrengen). De daling van 
de arbeidsparticipatie en het uurloon zijn relatief beperkt 
ten opzichte van de daling in uren. Interessant is dat Kleven 
et al. (2019a) concluderen dat in Denemarken alle drie de 
marges ongeveer een gelijke rol spelen. Een eventuele ver-
klaring voor deze bevindingen aangaande Nederland zijn 
de mogelijkheden tot deeltijdwerk, en het feit dat deeltijd-
werk hier veel voorkomt (IBO deeltijdwerk, 2019).

Heterogeniteit in child penalty
De child penalty verschilt tussen de groepen als gevolg 
van meerdere factoren, zoals de verschillen in sociaal- 
economische achtergrond of gendernormen. We behan-
delen enkele verschillen tussen subgroepen die kunnen 
wijzen op de rol van sociaal-economische achtergrond en 
gendernormen. Deze verschillen zijn vooral beschrijvend 
en kunnen niet als causaal worden geïnterpreteerd. Dit 
omdat de diverse dimensies waar we afzonderlijk naar kij-
ken met elkaar gecorreleerd zijn (bijvoorbeeld migratieach-
tergrond en onderwijsniveau), en omdat er sprake kan zijn 
van omgekeerde causaliteit – sommige van de onderzochte 
dimensies kunnen een gevolg zijn van de geboorte van een 
kind (bijvoorbeeld de keuze voor de sector waarin iemand 
werkt). 

Figuur 2 toont de child penalty voor moeders wat 
betreft verschillende subgroepen van de bevolking. Ten 
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eerste verschilt de child penalty naar migratieachtergrond. 
Vrouwen zonder migratieachtergrond en vrouwen met een 
Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond hebben een 
veel hogere child penalty dan de andere groepen. 

Ten tweede is de child penalty voor hoogopgeleide 
moeders veel lager. Ook vrouw-vrouwkoppels hebben een 
lagere child penalty. Mogelijk is dit het gevolg van een data-
beperking; ons is namelijk niet bekend welke vrouw de bio-
logische moeder is, al laten Stückradt et al. (2020) zien dat 
de daling van het inkomen na de geboorte van een kind ook 
voor de biologische moeders in vrouw-vrouwkoppels min-
der sterk is dan voor de moeders in vrouw-mankoppels. 

Ten derde zien we dat de child penalty kleiner is voor 
werknemers in de (semi)publieke sector. Dit kan komen 
door de kenmerken van mensen die in die sectoren wer-
ken, maar ook door gezinsvriendelijkere werkomgevingen, 
zowel wat betreft gendernormen als regelingen (zoals de 
vergoeding bij ouderschapsverlof ). 

Ten slotte toont figuur 3 de geografische variatie van 
de child penalty. De linkerfiguur laat de child penalty van 
moeders per gemeente zien, en de rechterfiguur toont het 
aandeel mensen die minstens één keer per maand een reli-
gieuze dienst bezoeken als indicator van religieuze betrok-
kenheid (Schmeets, 2016). Er is een duidelijke positieve 
correlatie te zien tussen de hoogte van de child penalty en 
religieuze betrokkenheid. Dit kan door meerdere factoren 
veroorzaakt worden. Een mogelijke interpretatie is dat reli-
gieuze betrokkenheid vaak samengaat met traditionelere 
gendernormen en dat dat effect heeft op de child penalty.

Conclusie
De child penalty voor Nederlandse moeders is aanzienlijk. 
Dat werpt de vraag op of de mogelijkheid van deeltijdwerk 
en gendernormen een opstuwend effect hebben op de hoog-
te van de child penalty. Daarnaast kan ook overheidsbeleid 
effect hebben op de child penalty. Andresen en Nix (2020) 
laten bijvoorbeeld zien dat de uitbreiding van het kinder-
opvangbeleid in Noorwegen samenging met een lagere 
child penalty. Kleven et al. (2020) vinden echter geen effect 
van een grote uitbreiding van de kinderopvang in Oosten-
rijk op de child penalty. Het is daarom belangrijk hier in de 
Nederlandse context naar te kijken.
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